
 

  
  

  1388تم، پاییز شنامۀ پژوهش فرهنگی، سال دهم، دورة سوم، شمارة ه
  
  

  فرهنگ وتمدنفناوري، 
  *ییایمحمد آس

  
  ده چکي

 هـا  ملـت جامعه و ارتباطات میـان   ،صاداقت ةحوز جدیدي در تفکر ،هاي سنتی با بازنگري در روش
هاي پیشین مورد انتقاد و تردید جدي قرار گرفت تا جایی که نیاز به نظم اقتصادي  و نظریه شد پدیدار

   .مطرح شد یالمللی نوین بین
اجتماعی است که امروزه  وعلمی، فرهنگی  گوناگونالمللی رهین عوامل  نظم اقتصادي بین برقراري

توجه خاص به علم و فناوري در توسعه، بسیاري از مسائل آن را  .اند مدنظر قرار گرفتهدر مقولۀ توسعه 
ي سـنتی و تحقیـر سـایر    ها فرهنگهاي دیگري از قبیل تخریب  دغدغه بروز سببحل کرده است، اما 

هایی از سوي کشورهاي در حال توسعه مطرح شد  ها، پرسش پایۀ این نگرانی بر .اشکال علم شده است
بـا   ،آیا علـم و فنـاوري   که سؤاالتی از این دست .دارد توسعه فرایندهاي جدي در  ایت از ابهامکه حک
هویـت   بـارة است؟ آیـا خطـر مصـالحه در    پذیر تعمیمگر ید يها فرهنگدر  ،اي که در غرب دارد ریشه

مایۀ حفظ هاي سنتی  فرهنگی، ارزش نتایج مورد انتظار را دارد؟ آیا توجه به اشکال پیشین علم و تکنیک
توازن خواهد بـود؟ در محـیط جدیـد توسـعه     برقراري هویت فرهنگی، کسب اعتماد، مشارکت ملی و 

شـده   ین مقاله سـع یدر ا اي وجود دارد؟ هاي فرهنگی مؤثر و متعهدانه ها چه نقش فرهنگی براي رسانه
   .ها پاسخ داده شود ن پرسشیبه ا است

  
   ها د واژهيکل

   .فضاي مجازي، توسعۀ فرهنگی ،طیفناوري ارتبا ،تمدن ،فرهنگ
                                                

  استادیار دانشگاه علمی ـ کاربردي  *
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  تمدنفرهنگ و 
فرهنگ در مفهوم عام روش زندگی : اند فرهنگ را به مفهوم عام و خاص به کار برده

حاصـل   یقـوم  اتو اعتقـاد  ،هـا  تجربـه  ،ها کردن و اندیشیدن است و از مجموع دانسته
. از زنـدگی  نآهاي  هاي متمادي از دریافت است طی قرنملتی فرهنگ استنتاج  .شود می

زیـرا فرهنـگ مجموعـۀ     ،داننـد  یکی از موجبات غناي فرهنـگ را، درازي عمـر آن مـی   
هـاي   و فرصت هاي خوب است و هرچه زمان بیشتري بر قومی گذشته و آیین ها ارزش

تر خواهد توانست سرمایۀ معنـوي ذخیـره    بیشتري در اختیارش قرار گرفته باشد، افزون
تـی بیشـتر در      .هاي بدتر سازد ین آیینهاي بهتر را جانش کند و آیین همچنـین هرچـه ملّ

   .آورد اندوزي قرار گیرد، فرهنگی بارورتر به دست می نشیب و تجربهفرازومعرض 
آداب و سـنن را اخـذ   و فرهنگ بهترین موازین اخالقی، معتقـدات مـذهبی، تفکـر،    

 .کنـد  یفرهنگ روش زندگی یک قـوم را مشـخص مـ    .پرورد آن می باکند و خود را  می
با مذهب مشترك یا اصول اخالقی کمابیش مشترك، شیوة زندگی و اندیشیدن  ،چند قوم

   .با هم متفاوت استن شامشابه ندارند، زیرا فرهنگ
هاي همگـانی قـومی در    در عین حال، فرهنگ محصول کار گروهی و نتیجۀ کوشش

هـا   و میلیـون اي هزارهـا   گونـه، هـر فرهنـگ ارزنـده     بدین .هاي متوالی است طی دوران
داشته است که بر روي عشقِ به خوبی و زیبایی و پیشـرفت تـالش    خدمتگزار ناشناس

   .اند کرده
فرهنـگ   .مگـر در پرتـو تحـرك    مانـد  شود و باقی نمی همچنین فرهنگ پرورده نمی

 چه ،، مرگ اوستفرهنگتوقف  .بنابراین، باید متحرك و روینده باشد .امري زنده است
طف و سیال نداشته باشد تـا بتوانـد خـود را پیوسـته بـر نیازهـا و       اگر فرهنگ طبع منع

بودن بـه   همین خاصیت زنده .هاي دارندة خود منطبق سازد، از پاي درخواهد آمد آرمان
آغوش پذیرنده دارد و از هر جا، هرچه را که مایۀ  فرهنگ ؛او جنبۀ پذیرندگی داده است
ترتیـب بـا    بدین .دهد قابل، از خود نیز میدر م .یردگ یابد، می تقویت و بالندگی خود می
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   .دارد دادوستد، خود را زنده و شاداب نگاه می
شود، و همۀ آثار ادبی،  فرهنگ، به معناي خاص، به سرمایۀ معنوي یک قوم گفته می

سرچشـمه گرفتـه تجلـی     فرهنـگ آنچه از درون  ۀگیرد؛ هم هنري و فکري را در بر می
بـرآوردن   ۀاین سـازندگی اگـر بیشـتر متوجـ     .یافته است »سازندگی«خود را در بیرونی 
گیرد و اگر بیشتر ناظر به  نام تمدن به خود می مادي و جسمانی اجتماعی باشد نیازهاي

شود، ولی اغلـب،   اقناع نیازهاي معنوي و غیرانتفاعی او باشد، به نام فرهنگ خوانده می
   .این دو با هم پیوستگی دارند

 را به آنچه هست و بهترقانع نبودن انتخاب یعنی  .خاب استفرهنگ نشانۀ کار و انت
ی ،رو ازاین .جستن جا نخواهد بود اگـر انسـان را در    هناب .فرهنگ جنبۀ کیفی دارد نه کم

موجود فرهنگـی کسـی اسـت کـه در      .بخوانیم »موجود فرهنگی«یش ها تعریفیکی از 
کنـد و طالـب عمـق و     ا نمیزندگی به سطح و به آنچه برآورندة حوایج اولیه است اکتف

این عمق در چیست؟ جستن چیزي در وراي آنچه به وسیلۀ حـواس   .هستزیبایی نیز 
آید، ولی بـه همـین اکتفـا     شود، مثالً انسان از منظرة کوه یا درخت به وجد می درك می

آید که از چوب این درخت کشـتی بسـازد و بـاز قـدمی دیگـر       کند و درصدد برمی نمی
   .کوشد تا این کشتی را به زیبایی بسازد یعنی میرود؛  دورتر می

خورد و دنیـاي حـال    به کمک فرهنگ زمان گذشته به حال پیوند می ،از سوي دیگر
شـود کـه انسـان     پس حاصـل فرهنـگ ایـن مـی     .کند ، عمق پیدا میتر است یکه سطح
و هنر بـه   ،انسان بیشتر با کمک تاریخ، ادبیات .تر، بارورتر، و بیشتر زندگی کند برگزیده
کند بعد از او بر جاي خواهـد   آثاري که گمان می خلقرود و نیز با  هاي دور می گذشته

حیـات   »گذرنـدگی «بـا مشـکل    ایـن راه  ازگستراند و  ماند، حیات خود را در آینده می
به طور کلـی، بهتـرین تجلـی     .بیند کند و خود را در گذشته و آینده حاضر می مقابله می

   .در فرهنگ است »پادزهر گذرندگی«و  ،»ادگاری«، »خلود«آرزوي 
ی سخن می له را ئگوییم، باید دو مسـ  ما وقتی از فرهنگ گذشته یا میراث فرهنگی ملّ
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یکی اینکه آن ملت در طی تاریخ چـه راه و رسـمی در زنـدگی پذیرفتـه،     : معین سازیم
اسـالمی  ( دیگر اینکه چه آثاري به منظور گشایش و عمق زندگی به وجود آورده است

   .)24ـ  30 :1354ندوشن، 
هاست و چون بازتاب  ها و فن فرهنگ نه علم و فن خاص، بلکه نتیجه و چکیدة علم

و  شـده اسـت   ها انسانهاي مشترك از زندگی است، زبان عام  احساس لطیف و آموخته
   .)78 :همان( د به هم پیوند داده استنک آنچه بیشتر به هم نزدیکشان می راهمردم را از 

ی پدیده توان  ها، نمی با توجه به تعاریف فرهنگ و وسعت قلمرو و تنوع کیفی و کم
فرهنگ را به فرهنگ مـادي و غیرمـادي    رو، از این .را در یک ردیف قرار دادها  آن همۀ

   .اند تقسیم کرده
انـد و   که محسـوس و ملمـوس  شود  هایی اطالق می فرهنگ مادي به مجموعۀ پدیده

ی و علمی ممکن استا ه آن گیري اندازه فنون، ابزارهاي تولیـدي و  : مانند ،با موازین کم
  .کاربردي، داروهاي شیمیایی، فنون پزشکی، وسایل موتوري، ابداعات برقی

ی اندازه فرهنگ غیرمادي به موضوعات و مسائلی گفته می گیـري   شود با موازین کم
معتقـدات، ضـوابط   : ، مانندکردی را مقایسه و ارزیابها  آن توان و به آسانی نمی شود نمی

و  هسـتند، که درواقع هویت فرهنگی جامعـه   ،و رسوم ،خویشاوندي، زبان، هنر، ادبیات
اي اسـت کـه قومیـت یـک گـروه       بالطبع از دست دادن یا به عاریت گرفتن آن، ضایعه

تـوان و بایـد بـا     این در حالی است که فرهنگ مادي را مـی  .کند اجتماعی را تهدید می
هـا، فرهنـگ    بنـدي  بعضی تقسیم .ي دیگر توسعه داد و غنی ساختها فرهنگاز  گرفتن

و فرهنـگ مـادي را   شناسـی   مطالعـۀ آن را کـار مـردم   د و ننام می» فرهنگ«غیرمادي را 
  . دانند میشناسی  نامیده تحقیق دربارة آن را موضوع جامعه »تمدن«

 .دیگر مجـزا سـاخت  توان فرهنگ مـادي و غیرمـادي را از یکـ    البته در مجموع نمی
 تأثیرنباشد، این پیوند و  آشکارظاهر  پیوستگی فرهنگ مادي و غیرمادي به هرچند به هم

ویرانـی قنـات    مـثالً ، شـود  تدریج و با توجهی اندك بـرمال مـی   مستقیم یا غیرمستقیم به
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ت اعتقادي و باورهـاي   نه تنها به بنیۀ اقتصادي و اجتماعی جامعه لطمه می زند، بلکه سنّ
  . )25و  24 :1384االمینی،  روح( سازد ومی را نیز دستخوش تزلزل میق

 اسـت  شناسی اجتماعی درآمده در این اواخر، فرهنگ به صورت مفهوم اصلی انسان
تعریـف متعلـق بـه     تـرین  مهـم از ایـن لحـاظ    .تري پیدا کرده است و معنی بسیار وسیع

هاي فنـی، عقایـد،   فراینـد  است که فرهنـگ را مشـتمل بـر افـزار، کاالهـا،      1مالینوسکی
او سـاخت اجتمـاعی را نیـز در داخـل مفهـوم       .داند ي موروثی میها ارزشو  ،ها تعاد

توانیم بشناسـیم   ساخت اجتماعی را حقیقتاً نمی«دهد، زیرا معتقد است  فرهنگ جاي می
مالینوسکی در یکی از مقاالت خـود   ».مگر اینکه آن را جزئی از فرهنگ به شمار آوریم

فرهنگ کل جـامعی اسـت، مشـتمل بـر     «: ن نظریات را تکرار کرده و نوشته استنیز ای
هاي اجتماعی گونـاگون،   بندي براي گروه 3و کاالهاي مصرفی، منشورهاي قانونی 2افزار

  .»انسانی و معتقدات و رسوم 4هاي عقاید و پیشه
ندگی کنیم و در آن ز اش می واقعیت اساسی فرهنگ، به صورتی که تجربه«به نظر او 

اش بپـردازیم، عبـارت از    توانیم بـا دیـد علمـی بـه مطالعـه      کنیم و به صورتی که می می
خصیصـۀ اسـتفادة    تـرین  مهم .»هاي پایدار است یابی موجودات انسانی در گروه سازمان

کل یکپارچه اسـت کـه در داخـل     در مفهوممالینوسکی از این واژه، درك او از فرهنگ 
 136 :1370 ،باتامور بی تی(است ممکن ) نهادها( گوناگون آن، مطالعۀ کارکردهاي اجزاي

  . )135و 
و  اي علـوم  عـده  .در تعریف فرهنگ، نظریات و پندارها متفاوت اسـت  ،به هر حال

اي دیگر بر آداب و رسوم یک قوم نام فرهنـگ   عده ه،هاي بشري را فرهنگ دانست دانش
 فرهنگ و امـور  ،آنچه در نزد ادیبان ها، گاهی در این تفاوت پندارها و برداشت .اند نهاده

                                                
1. Malinoski 
2. Artefact 
3. Titutionalcons charters 
4. Cralt 
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شـمار   در نزد قوة ذهن عالمان یا فالسفه، امري غیرفرهنگـی بـه   شود فرهنگی قلمداد می
بیشتر امري اعتبـاري و قـراردادي اسـت، بـه      ،در مقام تعریف ،رود؛ چرا که فرهنگ می

   .ه استکرداي که هر کسی از ظن خویش آن را تعریف  گونه
گرایـی   یز از گیرودار تفاوت پندارها و به دور از هرگونه تخصـص بنابراین، براي گر
، سعی شده اسـت تعریفـی از فرهنـگ    ها تعریفدر بیشتر  با مطالعۀدر تعریف فرهنگ، 

با این قصد و نیـت   .باشد آنارائه شود که تا سرحد امکان بیان جامعی از مفهوم واقعی 
کـه داراي   هـا  ارزشو  ،و رسومها، آداب  فرهنگ عبارت است از مجموعه عقاید، سنت

  :خصوصیات و مشخصات زیر باشد
   ،مردم باشد ۀفراگیر و مورد پذیرش عام .1
  ،چرا نیازي نباشدو براي پذیرش و قبول آن به استدالل و مجادلۀ علمی و چون .2
   ،محو و ایجاد آن نیازمند گذر زمان باشد .3
   ،حادث نشده باشد یدر زمان و مکان و شرایط خاص .4
   ،باشد داشته گاهی متضاد و گوناگونش علل و عوامل در بستر زای .5
هویت مستقل ( و الفت ،دارندگان و قائالن به آن نوعی همدلی، همرنگی میاندر  .6

   .)35 :1373اکبري، ( بیافریند )فرهنگی
  

  تفاوت فرهنگ و تمدن 
هرجـا کـه بحثـی از     ،مفهوم فرهنگ همواره با مفهوم تمدن همـراه اسـت، بنـابراین   

بـا   .اي شـود  آید، ناگزیر در کنار یکی باید به دیگري هم اشاره تمدن پیش میفرهنگ یا 
توجه به تعاریف گوناگون فرهنگ، شـاید از مقایسـۀ آن بـا تمـدن بتـوان مفهـوم آن را       

   .تر بیان کرد روشن
فرهنگ و تمدن است و معموالً  میانتمایز  نبودآید،  آنچه در نگاه نخست به نظر می

ویژه در تاریخ تمدن هرجا سخن  روند؛ به به کار میهم ن دو مترادف ها هم ای در عبارت
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و در محاورات سیاسی و اجتماعی نیـز ایـن دو    استاز تمدن است مراد از آن فرهنگ 
یـابیم کـه ایـن دو واژه حـوزة      پس از تدقیق در می اما .نشینند کلمه به جاي یکدیگر می

حتـی در عـرف    .به جاي یکدیگر بنشینندگیري  وام در؛ اگرچه دارندمعنارسانی مستقلی 
اگـر قـومی از میـزان     مـثالً  .رود جاي یکدیگر به کار نمـی این دو کلمه به  ،همه جا ،نیز

منـد باشـد ولـی از نظـر اخـالق       باالیی از رشد تولیدات صنعتی و مظاهر شـهري بهـره  
م نسـبت  در حد ابتدایی قرار داشته باشد، به آن قو اجتماعی و فردي و مناسبات انسانی

اسـالمی  ( در اینجـا صـادق اسـت    »متمدن«شود، در حالی که کلمۀ  داده نمی »بافرهنگ«
  .)79ـ  80 :1354ندوشن، 
نخست آنکه : وجود داردها  آن پیوستگی فرهنگ و تمدن، دو تفاوت در میان ۀبا هم

اي  تمدن بیشتر جنبۀ عملی و عینی دارد، و فرهنگ بیشتر جنبۀ ذهنی و معنوي؛ به گونـه 
و اعتقادات در قلمرو فرهنـگ هسـتند، در حـالی کـه      ،که هنر، فلسفه، حکمت، ادبیات

توان مجسم  میبراي مثال  .تمدن بیشتر ناظر به رفع حوایج مادي انسان در اجتماع است
کنـد و آن را   سازد یا از معدن فلز اسـتخراج مـی   انسان از چوب کشتی می وقتی کرد که

اما در عین حال قـدمی از ایـن فراتـر     د؛ این تمدن استبر براي ساختن ابزار به کار می
کوشد تا این کشتی را به سبکی خاص و طرزي زیبا بسازد یـا   می آنجا که نهد؛ یعنی می

معمـاري، از   .فرهنگ است ،شکل هنري داشته باشد آورد چیزي که از این فلز پدید می
رود، ولی از آنجـا کـه    ینظر آنکه زیبایی و ظرافت تخیلی دارد، جزء فرهنگ به شمار م

کند در قلمرو  شود و به آسایش زندگی کمک می کنندة سرپناه می بخش و محکم اطمینان
و فرهنـگ اسـت    شودنظم اجتماعی موجب قانون تمدن است در آنجا که  .تمدن است

دوم آنکه تمـدن بیشـتر    .هاي انسانی است بینی هنري و آموخته در آنجا که واجد باریک
پیشـرفت انسـان در    ةکننـد  تمدن تأمین .دارد و فرهنگ بیشتر جنبۀ فردي جنبۀ اجتماعی

تواند ناظر به تکامـل فـردي انسـان     ت اجتماع است؛ فرهنگ گذشته از این جنبه میئهی
  . )44 :1377محمودي بختیاري، ( باشد
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کنـد   بینی و آگاهی به امور ربط پیدا می فرهنگ به فهمیدن، دریافتن، اندیشیدن، ژرف
ولی تمدن به امور سطحی و زودگذر  .و پایدار است ،رس، دیریاب، روینده، عمیقو دیر

دي دارد؛ زودرس، زودیـاب و  و آنی زندگی وابسته است و بیشتر جنبۀ اکتسابی و تقلیـ 
  . )91ـ  93 :1375پژوهنده، ( پایدار و تغییرپذیر استنا معموالً

رونـد،   یکدیگر به کار میانگلیسی مترادف  ـ مریکاییآرداشت ـفرهنگ و تمدن در ب
هاي عقالنیت آن بـه کـار    در حالی که در برداشت دیگر، مفهوم فرهنگ با تأکید بر جنبه

   .دشو رود، به خالف تمدن که بیشتر بر مظاهر مادي فرهنگ اطالق می می
ها تحـت سـیطرة علمـی و فرهنگـی      کشورهاي اروپایی، به ویژه آن بخش که مدت

انـد و   هشداسالم متأثر  »فراماده«و  »فراشمول«از فرهنگ  ،اخواهن سر برده، خواه هاسالم ب
، چه را آنان ۀاصلی معرفت حکما و فالسف ۀتعالیم اسالمی خواسته یا ناخواسته خمیرمای

 ،رو ازایـن  .شکل داده است ها و چه پس از آن، در آن سرزمیندر درون حاکمیت اسالم 
بر ) در اواخر عمر فلسفی خود(ز مارکس و نی ،شود که کانت، ماکس وبر، گوته دیده می

انـد و بـر همـین     هاي عقالنیت آن تأکید کمتري داشته ابعاد مادي فرهنگ نسبت به جنبه
و اسـتعدادهاي   ،رسـیده  فعلیـت  هـاي بـه   قـوه  ،یافتـه  پایه، تمدن نیـز، کـه وجـه حصـول    

ابـل  ، از منظر این عده معنـاي متمـایزتري یافتـه اسـت، در مق    استثمرنشستۀ فرهنگ  به
   .اند کسانی هستند که فرهنگ را با تأکید بیشتري بر ابعاد مادي آن معنا کرده

 »تمـدن تـاریخی  «گرش دیگري به تمدن نیز هسـت و آن  در کنار این دو برداشت، ن
د و نـه امتیازهـاي   شو  عام آن در بشریت لحاظ می هدر این برداشت از تمدن وج .است

هـا و تجربیـات انسـان در مراحـل      از سـاخته  اي اي و تمـدن مجموعـه   امنیتی یا منطقـه 
از ...در این صورت جدا کردن تمدن چینی، ایرانـی، هنـدي، اروپـایی و    .استگوناگون 

تجلی وجدان جمعی قوم خـاص  «در این دیدگاه فرهنگ به مفهوم  .معناست یکدیگر بی
گونه دیگر، فرهنگ به معناي چبیان به  »است که از گذشتۀ تاریخ به میراث رسیده است

بالفعل هر  »هستن« زیستن و چگونه اندیشیدن هر قوم، و تمدن به معناي چگونه بودن و
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گونـه تضـادي    است که در چنین برداشتی هـیچ  »هستن جمع انسانی«قوم و در مجموع 
  . )80 :1354اسالمی ندوشن، ( به وجود نخواهد آمد ها تمدن میان

بشر پیش از اینکه بر  .از تمدن استتر  تر و قدیمی مفهوم فرهنگ وسیع ،کلی به طور
دسـت   همین آثـار بـه   ۀ آننشان .اثر شهرنشینی به تمدن دست یابد، فرهنگی داشته است

بنـابراین،   .رسـد  تاریخشان به چندین هزار سال پـیش از شهرنشـینی مـی    کهآمده است 
 تمـدن نیـز وجـود داشـته اسـت      فرهنگ داریـم، بافرهنـگ بـی    گونه که متمدن بی همان

  . )45: 1377دي بختیاري، محمو(
تواند پایدار و سازنده باشد که بر فرهنگ  زیرا تمدنی می ،تمدن نیازمند فرهنگ است

اي از فرهنگ ملی داشته باشد  تمدن باید پشتوانه ،به عبارت دیگر .آن ملت استوار باشد
فرهنگ سازندة تمدن اسـت، امـا تمـدن فقـط      .تا پایدار و سازگار با طبع آن ملت باشد

  . )91ـ  93 :1375پژوهنده، ( گاه فرهنگ باشد نه سازندة آن تواند جلوه می
ده شـ تر شده آمیختگی فرهنگ و تمدن در آن بیشتر  هرچه که جامعۀ بشري پیشرفته

وبیش  آید و کم اي، فرهنگ از انحصار افراد زبده و نخبه بیرون می در چنین جامعه .است
ی که در گذشـته زینـت فـرد بـوده اسـت، جنبـۀ       فرهنگ .کند همۀ مردم راه پیدا می میان

اسـالمی  ( افتـد  گیرد و در راهبرد مطلوب زندگی اجتماعی به کار می عمومی به خود می
  . )80 :1354ندوشن، 

اي جـزء فرهنـگ یـک     فرق دیگر فرهنگ و تمدن در این است که ممکن است شی
ماشـین بـراي    مـثالً  .باشدها  آن ملت باشد، اما در عین حال براي ملت دیگر جزء تمدن

ي شـرق تمدنشـان را   هـا  ملـت کشورهاي اروپایی جزء فرهنگشان شده اسـت و بـراي   
  . )45: 1377محمودي بختیاري، ( سازد و هنوز راهی در فرهنگ آنان بازنکرده است می

تمـدن بـه   : انـد  بین فرهنگ و تمدن تمایز قائل شدهماهاي توسعه نیز  حسب شیوهبر
پـذیر و توانـا بـه     هـاي تعمـیم   وسته و جمعی، و مستعد روشفرابشري پی »فنون«معناي 

بـه تفـرق روي    »ابتکار و آفرینندگی«انتشار جهانی است و حال آنکه فرهنگ به معناي 
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  . )75: 1376 بارنارد،( پذیر نیست پذیر و همچنین انتقال هاي تعمیم دهد و مستعد روش می
ـ ) بـا هـر نگرشـی   (فرهنـگ و تمـدن    میاندر بحث تمایز  رو  ا چنـد دیـدگاه روبـه   ب

  :شویم می
 معنوي متعالی زندگی اجتماعی انسان است؛ و تمدن وجۀ مادي هفرهنگ، وج )الف
  ،جامعه ملموسهاي  شده و پذیره
 هشـدة وجـ   ورت تثبیتفعال رشد و پرورش فکر است و تمدن ص هوج فرهنگ ) ب

  ،ایستاي فرهنگ
ــوع شــکل ) ج ــگ ن ــی  فرهن ــی، عقل ــري اخالق ــرد و ،گی ــور آن در  و روحــی ف تبل
یافتگی، وضع قوانین، و آداب و رسوم اجتماعی یک قوم یا اقـوام منطقـۀ خـاص     تربیت

ت و زبان با هم اشتراك دارند؛ و تمدن یعنی کیـان   جغرافیایی است که از نظر دین، ملی
ي پهناوري تمامی اقوام و ساکنان ناحیۀ  شکلبزرگ و فراشمول فرهنگی که به  الیۀ جو

بـا هـر نـوع اختالفـی در      ،ی را به نحوي تحت پوشش بگیرد که همگیوسیع جغرافیای
   .آن کیان را پذیرفته باشند، ...مانند اسالمیت، آریایی واجزاي فرهنگ، 

نکتۀ مهم در اینجاست که در مشرب امریکایی، تفاوت فرهنگ و تمدن بیشتر از نوع 
یابنـد و   و نمـی ایـن د  میـان است؛ زیرا آنـان در اصـل و ریشـۀ مفهـومی تفـاوتی       »ب«

  . باور دارند »ج«و  »الف«دانشمندان آلمانی و ایرانی عموماً به دو نوع 
فرهنگ به عنوان اشتغاالت معنوي و تمـدن   تعریف اند که با ، کسانی بودهههم این با

بـه انکـار دوگـانگی میـان      کههردر   از جمله .اند به عنوان پیشرفت مادي مخالفت کرده
قدر جزء فرهنـگ   بنابر دیدگاه او مصنوعات همان .برخاست »يمعنو«و  »مادي«فعالیت 

 ۀفرهنـگ دربرگیرنـدة همـ    .هـا  ارزشهـا، اعتقـادات و    شـوند کـه اندیشـه    محسوب می
ــت ــم آنچــه    فعالی ــانی اســت، ه ــه انس ــاي مبتکران ــی«ه ــام م ــد انج ــه  »ده ــم آنچ و ه

  . )93ـ  94 :1375پژوهنده، (»اندیشد می«
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  است ید معقولمقصو آیا توسعۀ فناوري ارتباطی
در دورة نخست، فناوري مبتنی  :هاي گوناگون تاریخی توسعه یافت دورهدر فناوري 

حسب نیازهاي اساسی بشـر بـود کـه در آن بـه     گیري از روش آزمون و خطا بر بهرهبر 
هاي به دست آمده در این دوره، گـاه   موفقیت .شد ساخت وسایل مورد نیاز مبادرت می

   .ها بود ح شانس و گاه در اثر هوشمندياصطال در اثر اتفاق یا به
اثـر   ها در دورة دوم به شانس و اتفاقات ناخواسته بستگی نداشت، بلکه بـر  موفقیت

اي  هاي نظـري  فناوري پایه .آمد هاي معقول به دست می ل عملی بر پایۀ تحلیلئحل مسا
نهـایی  ت گـاه بـه   تمایل داشت و اهـداف آن هـیچ   مؤثرکه به توسعۀ سیستم دانش داشت 
هـایی چـون بقـراط و سـقراط را بایـد       شخصیت .شد ها نمی خود فناوري ۀتوسع ۀمتوج

   .تاریخی بدانیم ةمتعلق به این دور
که همزمان با رنسانس اروپاست، فناوري به ابزاري براي تسلط بر کل  ،سوم ةدر دور

اگرچـه   .هاي علم و دستکاري انسان در طبیعت استوار بـود  طبیعت مبدل شد که بر پایه
در این دوره، ایدة سودمندي در محور توجه قرار داشت ولی در قالب خدمت بـه بشـر   

   .شد مطرح می
دنیـایی   ساختدورة چهارم با پدیدآمدن علوم مدرن همراه شد و فناوري در جریان 

طبیعت دستخوش تخریب شد تا مواد خـام و انـرژي بـه     .کامالً مصنوعی توسعه یافت
انسـان   .ورت پذیرفت تا قوانین طبیعی کشف و تدوین شوندهایی ص دست آید و تالش

در ایـن دوره،   .در این شرایط به دنبال جایگزینی دنیایی ساخته و پرداخته خواهـد بـود  
داري صنعتی مـدرن   توان نیروي محرکه اصلی و قانون سرمایه سودمندي اقتصادي را می

   .دگیري کر دانست که فناوري نیز در جهت دستیابی به آن جهت
برداري از بشریت  برداري از صنعت به بهره اي است که در آن بهره پایانی دوره ةدور

پیشـین بـه دنبـال جـایگزینی      ةساخت دنیایی مصنوعی کـه در دور  .نیز تسري پیدا کرد
ی ـ ارتباطی در پی کنار ـدنیاي طبیعی بود، در این دوره با انقالب الکترونیکی و اطالعات
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فناوري با هدف تسلط بر طبیعت، به دنبال  ۀبه این ترتیب، توسع .دنهادن خود انسان بو
دن انسـان نیـز بـه ایـن ترتیـب معقـول و       کرسلطۀ کامل بر انسان نیز برآمد و مصنوعی 

   .(Aggazzi, 1988: 19 - 21) مشروع شد
هاي طبیعی و برطرف ساختن نیازهاي انسـان از   امروزه علم مدرن به شناخت پدیده

کـرده اسـت و مـردم نیـز خـود را نیازمنـد تطبیـق بـا دانـش مـدرن و            این منظر توجه
نظري،  هاي این مهم سبب بررسی .بینند هاي خویش براي آینده می بخشی به تالش هدف

ایـن   .و تاریخی شده و علوم انسانی را به جایگاه خود بازگردانـده اسـت   ،فلسفی، دینی
  :)1377زیباکالم، ( داردجریان نوپدید، سه نمود منطقی 

که بخشـی از   ،هاي بنیادین پژوهش .و توسعه ،تحقیقات کاربردي تحقیقات بنیادین،
با عنایت به نیاز روزافزون جوامع  .دهد، در خطر فراموشی قرار دارد فرهنگ را شکل می

 مثابـه هاي علمی گسترش یابد تـا علـم بـه     ها و فعالیت الزم است تا پژوهش ها ملتو 
سزاوار نیسـت کـه آن را در    .و غناي بیشتري پیدا کندمیراث مشترك بشري حفظ شود 

  . هاي دانشی خاص یا افراد و نهادهایی محدود، محصور ساخت حوزه
هـاي   ها مـرتبط بـا سیسـتم    کارگیري فناوري به ةهاي کلی تحقیقات و نحو استراتژي 

و عواملی همچون نحوة پشتیبانی مـالی، منـابع    )1378داوري اردکانی، ( اجتماعی است
ـ تـأثیر در تحقیقات ها،  آن و صاحبان آن منابع و اهداف مدنظر دسترس رد سـزایی   هات ب

رو به سبب فراهم آمدن منابع موردنیاز در کشورهاي توسعه یافتـه، عمـده    از این .دارند
بـه  هـا   پـژوهش  نسـبت بـاالیی از   .گیـرد  هاي علمی در آن کشورها صورت می پژوهش

از  شـورها اختصـاص یافتـه اسـت و طبیعتـاً     ک اهداف نظامی و تولیدات ملی خود ایـن 
   .توسعه غافل مانده است موضوعات و مسائل اولیه مورد عالقه کشورهاي درحال

هاي پژوهشی صورت  اولویت بارةدر اي برنامه ۀسزاوار است تالشی جهانی براي تهی
 .باشـد  هـا  ملـت گیرد که تأکید آن بر موجودیت مطلوب بشري و ارائۀ آن براي عمـوم  

نسکو باید توجه خاصی به تقویت ارتباط میان علوم طبیعی و علـوم اجتمـاعی بـراي    یو
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بنابر یک تعریف، علم محصول تاریخ  .هاي تحقیق داشته باشد تعریف مناسب استراتژي
و جامعه است و به همان میزان که به کار دانشمندان متعلق است به محیط اجتماعی نیز 

ین ترتیب پیشرفت در علوم طبیعی با پیشرفت در علوم به ا )1375هایدگر، (. تعلق دارد
مفهوم صـحیح   .اجتماعی همراه خواهد بود و تکامل جامعه را نیز در پی خواهد داشت

آیندة تمدن معاصر به توسعۀ موازي جامعه و انسان از یکسو و فناوري از سـوي دیگـر   
 .)1368، وبـر ( علـم معاصـر اسـت   مشکل  ترین مهمجریان اجتماعی  مهار .بستگی دارد

هـاي   هاي تحقیقات و توسعه در بخش ها و سیاستگذاري نباید تملک خصوصی فناوري
باشد، بلکه باید موضوعات اجتمـاعی و   مؤثر اجتماعی مهارهاي  خصوصی، در سیاست

  . داشته باشد تأثیرها  آن انسانی در
  :هرملتی وجود آید تا و فرهنگی باید به ،هاي مادي، سیاسی در سطح ملی زیرساخت 

خـود   ۀمسائل علمی و تکنیکی مانع توسع ،در پیشرفت عام علم مشارکت کند )الف
  . را سازگار و بومی سازدها  آن د ونگزیبرهاي خاصی از علم را  را روشن سازد؛ گونه

به توسعۀ ماشینی شدن در حد موردنیاز خود براي تـرویج علمـی و فنـاوري و     )ب
   .انتقال علم بپردازد

 :Unesco, 1976(در همۀ سطوح توسعه دهدرا علمی و فناوري مناسب آموزش  )ج

65).   
  

   اي شرایط الزم براي انتقال علم و فناوري رسانه
خـود را سـرعت    فناورانـه توسعه باید رشـد پتانسـیل علمـی و     کشورهاي در حال

ریـزي   هـاي بنیـادین، توجـه بـه برنامـه      بخشند و در این مسیر عالوه بر رشـد پـژوهش  
این کشورها براي دستیابی به توسعه، الزم است  .مدت ضروري است و طوالنی سیستمی

هاي علمی و  زیرساخت بنانهادندر جهت کسب استقالل ملی، حفظ هویت فرهنگی و 
هـاي علمـی    زیرسـاخت  بنا نهادن عدم مراقبت در .هاي اساسی بردارند فناوري ملی گام
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هاي سـاده و بـومی مطـابق بـا      فناوريزدگی و به فراموشی سپردن  آکادمیک، خطر نخبه
هـاي منسـجم و کنتـرل تمـامی      شبکه ساختتمرکزگرایی،  .روند توسعه را در پی دارد

زدگـی   هـاي ایـن نخبـه    کننده از نشـانه  و عدم مشارکت تولیدکننده و مصرف ،ها فعالیت
ن ، باید به منظـور بـاال بـردن تـوا    فناورانهظرفیت علمی و ۀ براي توسع ،رو از این .است

نفس بـه آنـان تـالش     ها و اعتمادبه نوآوري عامۀ مردم و دادن امکانات براي تحقق ایده
هـاي بیگانـه را    هاي داخلـی بـا فنـاوري    ها و خالقیت کرده و زمینۀ پیوند صحیح تجربه

   .فراهم آورد
المللی  نظم بین برقراريدر نشست ویژة مجمع عمومی سازمان ملل که در خصوص 

یافتـه بـه    هـا از کشـورهاي توسـعه    شد، به منظور انتقال فنـاوري  نوین اقتصادي تشکیل
دادن امکان به کشورهاي « :مورد توافق قرار گرفتاصل  این کشورهاي در حال توسعه،

توسعه براي به کارگیري علم و فناوري مدرن و ترغیب به انتقال فناوري و خلق  حالدر
هـاي مناسـب اقتصـادي     بق روشزا براي منفعت این کشورها و بر ط هاي درون فناوري
ل پروتی، (در این خصوص شرایط زیر باید مدنظر قرار گیرد  ،»خودي 1377ا(:   
افته به جوامع در حـال توسـعه، ویژگـی    ه یدر انتقال فناوري از کشورهاي توسع .1

ـ  هاي اجتماعی جنبه ۀرو، باید در این انتقال به نیازهاي مالحظ ازاین .داردتوازن اهمیت 
 . توجه داشتکشورهاي در حال توسعه و عدم تضییع حقوق  ،فرهنگی

توسـعه ضـروري    حـال سو براي کشـورهاي در  انتقال از یک ةتسریع در این نحو .2
نماید و از سوي دیگر مانند یک تجاوز فرهنگی، خطر بـرهم زدن ترکیـب جامعـه و     می

صرف، هاي فکري، الگوهاي م هاي کاري، روش محیط انسانی و تحوالت بسیار در شیوه
سیاسـتگذاران موظفنـد    ،از این رو .را در پی دارد ها ارزشسیستم ارتباطات اجتماعی و 

هـاي فرهنگـی، مطالعـات     ویـژه در حـوزه   به ،ات آنتأثیربهترین شرایط انتقال و  بارةدر
  .)1367 آوینی،( جدي را انجام دهند

یـین  تع .هاي پذیرش فناوري اساسی است تحلیل عامل زمان براي اتخاذ سیاست .3
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 هـاي الزم بـراي حصـول    میزان ضرورت این گونه مقاصد در توسعه و نیز نوع فناوري
هایی باید به کشور معرفـی شـود و در چـه     چنین فناوري که از یک سو و سرعتیها  آن

زمانی و چگونه مردم ظرفیت پذیرش آن را پیدا کنند، از سوي دیگر بایـد مـورد توجـه    
هاي پیشـرفته   معیت و نیاز به تولید بیشتر با فناوريموضوع سرعت ازدیاد ج .قرار گیرد

طلبد، اهمیت عامل زمان را  که خود سرعتی متناسب با شرایط اجتماعی و زیستی را می
   .سازد براي ما روشن می

اي متکـی بـود تـا ضـمن      در انتقال مناسب فناوري باید بر مراکـز انتقـال منطقـه    .4
اي فراهم کنند و در ایـن   شرایط منطقه دریافت دانش مربوطه، اطالعاتی را در خصوص

الگوهاي بـزرگ و  چون  .روند پتانسیل علمی درونی و ارتباط بیشتر با مردم حفظ شود
هـاي کوچـک    باشند، باید به سیستم ها ملتکنندة نیاز  توانند تأمین هاي عظیم نمی سیستم

   .)1363ت، بار( اند فناوري متصل شوند که براي برآوردن نیازهاي اساسی طراحی شده
و اجتمـاعی و   ،عالوه بر تطبیق فناوري، انتقـال بـا شـرایط اقتصـادي، فرهنگـی      .5

هاي  اگرچه مالك .جاي خود را پیدا کندباید امکانات دیگري همانند فناوري جایگزین 
 بـر  هـاي اصـلی فنـاوري جـایگزین     در این دو نوع مطرح اسـت ولـی اندیشـه    نظارت

   .(Ibid: 68 – 74) خودکفایی و مدیریت خودي استوار است
  

  اطالعاتی  ـ ابعاد ارزشی و اخالقی توسعۀ فناوري ارتباطی
و اخـالق در   هـا  ارزشپایۀ بررسی وضـعیت معاصـر جوامـع بشـري و حضـور       بر

توانـد دیـدگاه مطلـوب بـراي اسـتمرار توسـعۀ        امروز، ایدة سود نمـی  ةي زندها فرهنگ
فنـاوري بیـان شـد، مفهـوم بـه       ۀبراساس آنچه در تحول تـاریخی توسـع   .فناوري باشد

خدمت گرفتن فناوري براي اهداف انسانی نتوانسـت جایگـاه واقعـی خـود را در ایـن      
هاي مشروع از میان  که مبتنی بر درك اهداف و گزینش راه ،جریان پیدا کند و اخالق نیز

توانست در فناوري که به دنبال دستیابی به هر چیز ممکن بود،  هاي ممکن است، نمی راه
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فناوري برداشت انسان از خود را نیز به منزلۀ یک ماشـین و یـک محصـول     .راهی بیابد
ي متعـالی و  هـا  ارزشهمانند دیگر محصوالت تغییر داد تا جایی کـه بـراي انسـانیت و    

 راحتی مدلی از توسعه را کـه بـر   توان به نمی ،بنابراین .حقوق انسانی حرمت باقی نماند
  . )1366، همتی(یرفت شود، پذ فناوري مطرح می ۀپای

اي قربـانی کـرده اسـت کـه      ي سنتی را به گونهها ارزشغرب در مسیر توسعۀ خود 
ي معنوي فراتر بـرد  ها ارزشفرهنگ مصرفی اهمیت مواد را از  .امیدي به حل آن نیست

عادت به زندگی در دنیـاي مصـنوع دسـت بشـر،      .دم را از خویشتن بیگانه ساختو مر
بیعت در حد ثروتی تقلیل یابد که باید از آن براي سرمایه و سبب شده است تا ارزش ط

نشده سالمت بشـري   مهارتوسعۀ فناورانۀ این  عالوه بر .استفاده کرد انتفاع هرچه بیشتر
این توسعه نوعی جریان تکامل داروینی  .و توازن حیاتی محیط را به خطر انداخته است

 ,Aggazzi) افتـد  د محض اتفـاق مـی  سازد که بدون هدف و مقصو را به ذهن متبادر می

ماننـد دموکراسـی، آمـوزش     هـا  ارزشدر تاریخ تحوالت غرب بسـیاري از   .(25 :1988
اند، اما باید توجـه   و توسعه یافته شده طرح باالییصحیح، قضاوت، حقوق بشر در حد 

هـاي عقیـدتی بـاقی     هاي فلسفی و جریـان  وگوها و اندیشه در حد گفتها  آن داشت که
   .هاي عملی جدا کرد ها را از واقعیت ها و تئوري اند و باید حساب ایده مانده

هـاي ارتبـاطی    فنـاوري  ۀآنچه بیان شد ما را نسبت به تهدیدهاي موجـود در توسـع  
هایی براي توسعۀ فرهنگـی   به فرصتها  آن براي تبدیلراهبردهایی را سازد و  هشیار می

   .کند هاي ارتباطی ارائه می گیري هوشمندانه و کارآمد از فناوري و بهره
  

  رسانه هاي جمعی و محیط جدید توسعۀ فرهنگی 
هـاي   المللـی سیاسـت   براي نخستین بـار در کنفـرانس بـین    1مفهوم توسعۀ فرهنگی

هـاي   نگـرش  .، مطـرح شـد  داددر ونیـز ترتیـب    1970که یونسـکو در سـال    2فرهنگی

                                                
1. Cultural development 
2. International Conference on Cultural Policies 
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نـوعی   .سـعه وجـود دارد  هاي کمی و کیفـی تو  گوناگونی به این موضوع در قالب مدل
آن را نتیجـه   ،هاي کامالً کمی ارائه شده است که بر پایۀ مدل ،نگرش به توسعۀ فرهنگی

آن را در قالب نیازهاي در واکنش به این دیدگاه، نگرش دیگري  .داند رشد اقتصادي می
   .(Unesco, 1981: 374(کند ندگی تبیین میبال مرتبط با کیفیت در مسیر رشد یا

و رفتـار صـورت    ،هـاي زنـدگی   بحث دربارة فرهنگ بر پایـۀ تمـدن، شـیوه   امروزه 
هاي دیـداري ـ شـنیداري، محـیط      هاي فرهنگی به علم، رسانه گیرد و گسترش زمینه می

هاي کالسیک فرهنگی بایـد مـدنظر    ي سنتی در سیاستها فرهنگزیست، ضدفرهنگ و 
  . ه شودپرداخت گوناگوندراین خصوص باید به موضوعات  .قرار گیرند

 کهشود  موضوع اول، علم و فناوري است که دستاورد انقالب صنعتی محسوب می 
هاي زندگی براي اغلب مردم واقعیتـی عجیـب و گـاه     زمینه ۀدر هم  آن با وجود رسوخ

هـا دسترسـی داشـته و     لذا باید شرایطی را فراهم آورد که مردم به فناوري .بیگانه است
  . )1345کامو، (ند هاي علمی قرار گیر تحت آموزش

اسـت کـه   ) ویژه رادیو و تلویزیـون  به(ـ شنیداري  هاي دیداري موضوع دوم، رسانه 
هـا و   حالـت منفعـل در برابـر ایـن رسـانه      .جایگاه باالیی در مصـرف فرهنگـی دارنـد   

از ایـن رو،   .شـود  هاي فرهنگی فردي مـی  زدگی فرهنگی سبب تخریب خالقیت مصرف
هاي فرهنگی مـورد عالقـۀ مـردم و     که به جنبه ،و محلی هاي جماعتی اهمیت تلویزیون

 شـود  براي بیان موفقیت خود نظر دارند، مضـاعف مـی  ها  آن هاي بیشتر به ارائۀ فرصت
  . )1382کریدرز، (

فرهنگ در شرایط زندگی بـه   .زیست است موضوع سوم رابطۀ میان فرهنگ و محیط
انسان از ابعـاد معنـوي    مفهوم روزهام .او با محیط است ۀمعناي سؤال از انسان در رابط

عد زیست شـناختی، خانـه از معنـاي مرکـز زنـدگی خـانوادگی و        فرهنگی، طبیعت از ب
تـر میـان افـراد و     ها از امکان اجتماعی براي ارتباط سهل اي و آپارتمان شهرهاي حاشیه

شـرایط زنـدگی خـود را مجـدداً     ها  آن ضروري است ساکنان وها تهی شده است  گروه
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  . دهندو تطبیق کنند  رسیبر
موضوع چهارم ظهور ضدفرهنگ است که نتیجۀ مستقیم شرایط زنـدگی و فرهنـگ   

هـاي کالسـیک    از سیاست ها سالپس از گذشت  .اقتصادي است ۀیافت هکشورهاي توسع
هاي مردم و به ویژه جوانان، در شرایط نوین پیش آمده، شیوة دیگري بـه   فرهنگی، توده

   .)1375بهنام، ( اند یان فرهنگی معین را برگزیدهاز زندگی در جر غیر
بـراي زیرسـؤال    راهیي سنتی است که ها فرهنگموضوع پنجم پدیدة حیات مجدد 

   .شود بردن سیستم فرهنگی غالب محسوب می
ي هـا  ارزشکه انتقال تجربیـات و   است اي محیطی هاي زیست جنبش موضوع ششم
قـرار  هـا   آن ی مطلوب در مرکـز توجهـات  براي تحقق زندگ ها فرهنگفرهنگی به سایر 

زیست ابعاد سیاسی به خود گرفته است، پرواضح است که ایـن   اگر امروزه محیط .دارد
موضوع در واقع واکنشی فرهنگی از روابـط میـان مـردم بـا هـم و بـا محـیط پیرامـون         

  . (Unesco, 1981: 428 – 431)هاست  آن
میان فرهنگ و محیط،   جمعی، روابط هاي فرهنگ علمی، ابعاد فرهنگی رسانه ۀتوسع

محیطـی   زیست  ي سنتی و مطالبات روزافزونها فرهنگظهور ضدفرهنگ، حیات مجدد 
هـاي   و پاسـخ  بگیـرد هاي فرهنگـی مـدنظر قـرار     موضوعاتی است که باید در سیاست

   .تدوین کردها  آن اي را براي شده سازماندهی
  

  هاي جمعی و گسترش عامۀ فرهنگی  رسانه
ات فرهنگی عمیقی برجاي نهاده اسـت و  تأثیرهاي ارتباطی،  صنعت و فناوري ظهور

موضوع خدمات و تولیدات فرهنگی صنایع در مرکـز مباحثـات توسـعۀ فرهنگـی قـرار      
هـا و صـنایع فرهنگـی را نـاچیز      ات اقتصادي فعالیتتأثیردر این ارتباط نیز نباید  .دارد

و  هــا ارزشمســتقیمی بــر رشــد  رتــأثیمصــرف تولیــدات فرهنگــی  عــالوه بــه ، شــمرد
برانگیـز ازخودبیگـانگی    استانداردهاي زندگی دارد و نباید از یاد برد که پدیـدة دغدغـه  



 v 79 فناوري، فرهنگ وتمدن

امـروزه مفهـوم نیازهـا و     .دهـد  فرهنگی در تجویز یک مدل اقتصـادي خـالص رخ مـی   
شـود، در حـالی کـه توضـیح ایـن       هاي اقتصادي تعبیر می سیاستگذاري فرهنگی بر پایه

 ۀتـوان بیـان داشـت کـه توسـع      ازاین رو، می .)1378گنون، ( اي نیست ار سادهمفهوم ک
  . آموزشی و فرهنگی را احاطه کرده است ۀاقتصادي و اجتماعی، توسع

هاي جمعـی همگراسـت کـه مقاصـد خاصـی را       سیاست فرهنگی مرکب از فعالیت
از  هاي فرهنگی استدر سی .کنند ریزي می دارند و استفاده از منابع معینی را برنامهدرنظر 
هاي همگانی و خاص  گرفته تا سیاست) روش و ابزار(ها  هاي مربوط به تکنیک سیاست

اندیشـۀ   .بایـد بـه دقـت ارزیـابی شـود     نیـز  باید مدنظر قرار گیرند و موقعیت فرهنگی 
در این میـان قـدرت    .سیاست فرهنگی بدون ابزار مطالعۀ حقیقت فرهنگی میسر نیست

هیۀ اطالعات علمی، توضیح طبیعت، نقش حکومـت و ارتبـاط آن بـا    عامه مردم، ابزار ت
اندیشی  چارهها  آن گویی به لی هستند که باید براي پاسخئهمه مسا هاي دیگر سایر بخش

در خصوص محتواي سیاست فرهنگی باید ارتباط آن را بـا آمـوزش، اطالعـات،     .شود
   .درارتباط جمعی، محیط و کیفیت زندگی به طور عام بررسی ک

 .معیار یا به اصطالح سنگ ترازوي هر سیاست فرهنگی اسـت  1مفهوم عامه فرهنگی
هـاي گونـاگونی بـراي فرهنـگ      در این زمینه، یک عامه خاص وجود ندارد بلکه عامـه 

هـاي   توان برشمرد که متأثر از چندگونگی واقعیت فرهنگی یـا اخـتالف میـان گـروه     می
رو، غیرعامـه بـراي آنچـه معمـوالً      از ایـن  .دهند اجتماعی است که جامعه را تشکیل می

هـاي اجتمـاعی تلقـی     شود، لزوماً غیرعامه براي فعالیـت  هاي فرهنگی اطالق می فعالیت
وسـایل   ویـژه نسـبت بـه    اي به مندي توده است که از عالقهاي  عدهشود بلکه  شامل  نمی

   .تري قرار دارند یون، در حد پایینجمعی و از همه باالتر تلویز ارتباط
ــ   یـهاي اجتماع تـه به تنوع موقعیـش از همـهاي مربوط به فرهنگ، بی تنوع عامه

ي جغرافیایی در محدودة یک کشور یا ها تفاوتهاي درآمدي،  نابرابري اقتصادي همانند

                                                
1. Cultural Publics 
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هـایی درسـطح    تـر نـابرابري   هاي سنی یا طبقاتی و از همـه مهـم   منطقه یا شهر، اختالف
تـوان در   هاي مربوط به آن نیـز مـی   جنسیت و نابرابريموضوع  .شود آموزش مربوط می

هـاي تـدوین سیاسـت     آنچه بیان شد، نشانگر سختی و پیچیـدگی  .کرداین زمینه اشاره 
  . فرهنگی به لحاظ همبستگی در اهداف و منابع آن است

 .شایان توجه اسـت مشارکت رادیو و تلویزیون در سینما در گسترش عامۀ فرهنگی  
کارهاي بزرگ بشري و رادیـو، تلویزیـون و    جمعی براي ارتباط اي هوسیل سینما به منزلۀ

مهـم در ایـن زمینـه     نقشیدهندگان اطالعات، در سطح وسیع  انتقال در نقشمطبوعات 
، براي نخستین بار، در تاریخ جهان کلیتی از میراث فرهنگی بشر عالوه بر مثالً .اند داشته
هـا   نوشتار یا تصاویر سریع از طریق این رسانه تواند به صورت هاي اطالعاتی می پایگاه

  . )1376پیسی، ( به ما ارائه شوند
اي از  گسـترده مجموعـه   ۀایـن شـبک   .ومرز اسـت حد اي گسترده و بی اینترنت شبکه

 .شود می ساختهها   رایانههاي فعال بین  لینک ۀواسط هاي کوچک متعدد است، که به شبکه
 ۀتـا اوایـل دهـ    1960 ۀود که وزارت دفاع آمریکا در دهاي ب ها در ابتدا پروژه این شبکه

آرپانـت   ۀهدف اولی .معروف شد (ARPAnet) »آرپا نت«این پروژه به  .انجام داد 1970
و یـا   صنحوي که به آسانی بتوانند از بروز نقـ  نظامیان ارتش آمریکا بود؛ به میانارتباط 

   .دهند عملکرد پرسنل نظامی آگاه شوند و اقدام الزم را صورت
شـود، در چهـل سـالی کـه از عمـر آن       که امروزه اینترنـت خوانـده مـی    ،این پروژه

ی از زنـدگی  گونـاگون گذرد، دستخوش تحوالت چشمگیري شده است و بر سطوح  می
به عنوان مثال، در این مدت این  .اتی عمیق برجاي گذاشته استتأثیر ها انساناجتماعی 

دیجیتالی، ابعاد وسیعی از صنعت  ۀهاي پیشرفت  فناوريگیري از بسیاري از  وري با بهرهافن
   .اند و فرهنگ چاپی ما را به چالش کشیده

هاي جدید فرهنگی و  جدید انسان اجتماعی و عملکرد اشکالاینترنت در حال تولید 
سـرعت ایـن تحـول     .ها و عملکردهـاي قـدیمی اسـت    گیري نیز متحول ساختن جهت
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درست مثـل   .سی کلی تحوالت ناشی از آن دشوار استچنان باال است که اغلب برر آن
داوري (سرعت در حال حرکـت اسـت، عکـس بگیـریم      اینکه بخواهیم از قطاري که به

  . )1379اردکانی، 
افراد تنهـا   1990 ۀدهد که در ده هاي انجام شده و آمارهاي موجود نشان می سیربر

 وجـو  جسـت ردند و در وب هم ک کردند، یعنی از چت استفاده نمی از ایمیل استفاده می
تغییر نوع و میزان اسـتفاده   .کردند در عصر حجر زندگی میها  آن به تعبیري .کردند نمی

 .است وجودآورده بهو هنجارهاي نهادینه تعارض  ها ارزشاز اینترنت با بسیاري از قیود، 
از اینترنـت  توان به این نکته اشاره کرد که گسترش و تعمیق استفاده  نمونه می برايتنها 

هـا   آن کننده در این دنیاي جدید و اقتدار سنتی والـدین  ها و نوجوانان مشارکت بین بچه
   .تعارض ایجاد کرده است

آن بـه کاربردهـاي     1یکی از تحوالت مهم در اینترنت تغییر کاربردهاي کامالً ابزاري
عی، بیـان  روابـط اجتمـا   ۀهـاي جدیـد، توسـع    این تحول تولید رسانه .بوده است 2بیانی

دانشمندان علوم اجتمـاعی   .هاي بسیاري را آسان کرده است احساسات و بروز خالقیت
نیز گرایشـی ابـزاري   ها  آن شدند؛ زیرا  فناوريبسیار دیر متوجه ابعاد بیانی نوظهور این 

هـاي   اش، اساسـاً در حـوزه   هاي نظـامی  این وسیله وراي کاربرد .داشتند  رایانهنسبت به 
صورت  1990و  1975ي ها سال ۀاي که در فاصل هاي اولیه پژوهش .رود میکاري به کار 
بر ارتباطات کاري و غیره را کامالً  »ایمیل«الکترونیکی  چشمگیر پست تأثیرگرفته است، 

   .نشان داده است
حضـور   بـدون هویـت و   این وسـیله را سـرد، بـی    1980 ۀپژوهشگران در اوایل ده

ي وگـو  گفـت هاي ارتباط شـفاهی نظیـر    ستفاده از نشانهاجتماعی دیدند، چرا که امکان ا
دانیم که فضاي مجازي به همـان میـزان کـه بـه افـراد و       امروزه می .را نداشترودررو 

                                                
1. Uses Instrumental 
2 Expressive Uses 
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اصـطالح شـاهراه    .هاي آنان مربوط است، با انتقال اطالعات نیز در ارتباط است فعالیت
هـاي   ید را به عنـوان مسـیر  جد ۀکار برده شده است، مفهوم رسان به عموماًکه  ،اطالعاتی

   .دائمی و جاودانی کرده است 2ها و بایت 1ها ویژه انتقال بیت
 »پیانوي بـزرگ «به نوعی  3ردهاي توزیعیـعملک ـرنت در کنار توزیع اطالعات  ـاینت

هـاي بسـیاري را بـراي ارتبـاط و انتقـال پیـام        تبدیل شده است؛ ابزاري هیجانی که راه
فـراهم کـرده    ،هاي پیچیـده  افزار آموزشی گسترده یا سخت ۀرنامبدون نیاز به ب ،ها انسان
هـاي جدیـد و    انتقال نسل فرهنگـی کهـن بـه رسـانه    براي ها  برخی از این تالش .است
اینترنت  ۀسرعت بسیار تغییر و توسع .گرفته است صورتبرداري از امکانات جدید  بهره

مشکالت زیادي را براي گروه  این تغییر و تحوالت سریع و پیاپی .ما را گیج کرده است
خواهند نتایج تحقیقـات خـود را بـه     محققانی که می: است به ارمغانخاصی از محققان 

» تـأثیر « ۀهـایی کـه عمـدتاً در پـی مطالعـ      تبعیت از علوم طبیعی تعمیم دهنـد و نیـز آن  
   .هاي ارتباطی بر زندگی گروهی هستند پدیده

هـایی   دیـدگاه   فنـاوري ه نسـبت بـه ایـن    در مقابل گروه دیگري از محققان هستند ک
ها را امتداد خود و یا حتی خود دوم محسـوب    رایانه 4»شري ترکل« مثالً .متفاوت دارند

کننـد و   زمـانی مـی   ن و بـی کاربران اینترنت احساس در جریان بـود «: گوید کند و می می
انسانی باشند،  ، حتی زمانی که به تنهایی و بدون مخاطب رایانهآمیز تعامل با حالت سحر

   .»کند تقویت میها  آن این حس در جریان بودن را براي
فضـایی  «: طور تعریف شـده اسـت   این ،شناس ، مردم5»ویکتور ترنر«اینترنت از نگاه 

 6اي ی آسـتانه یاو این فضـا را فضـا   .»است متفاوت از زندگی عادي و زندگی غیرعادي

                                                
1. Bits 
2. Bytes 
3. Distributing Functions 
4. Sherry Turkle 
5. Victor Terner 
6. Space liminal 
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فاقد قوانین و انتظاراتی است کـه عمومـاً    و 1ی بینابینیلذا این فضا فضا .کند تعریف می
بـه همـین دلیـل ایـن امـر       .بر زندگی روزانه حاکمند و بیشتر احتمالی و نامتعین هستند

هـاي   کـم در فـرم   دسـت  .فضایی جدید و به لحاظ فرهنگـی بـدون چهـارچوب اسـت    
ش هـا را کـاه   کند و مسئولیت در برابر کنش نوشتاري آن غالباً هویت فردي را پنهان می

   .دهد می
، و هنـر   فنـاوري دمکراسـی،  : واژه الکترونیـک کتـاب   ةنویسـند  2»ریچارد النهام«از نظر 
هاي شخصی ابزاري اساساً نمایشی هستند که گذشته از سرعت، انعطاف پـذیري،    رایانه

تعامل و غناي امکانات، این ابزار در صورت وجـود چنـد رسـانه، کـاربر را بـه نـوعی       
  )1375 نصر،( .کند ود میخ ۀبرنام »کارگردان«

ها انسان،  بخشی از زندگی روزانه میلیون ،ارتباطات اینترنتی، نظیر ارسال پیام و چت
   .خاصه نوجوانان شده است

  
  ي اینترنت ها ویژگی

: دو خصلت بارز براي اینترنت قائل است ،استاد فلسفه و اخالق ،3»گوردون گراهام«
   .)پوپولیسم(گرایی  عوام و) انترناسیونالیسم(گرایی  الملل بین

نیست، چـرا کـه    گوناگونعامل ارتباط میان افراد ملل  صرفاًگرایی اینترنت  الملل بین
اصـلی در   ۀنکتـ  .هاي انسانی نیـز همـین کـارکرد را دارنـد     بسیاري از ابزارها و فعالیت

 افـرادي  .اعتنا است جو در اینترنت کامالً نسبت به مرزهاي ملی بیو اینجاست که جست
از ورود به اینترنت با یکـدیگر غریبـه    پیشیابند تا  که در فضاي مجازي یکدیگر را می

گونه ارتباطی به ملیت آنان ندارد، با یکدیگر  عالئق مشترك که هیچ ۀواسط هستند، اما به

                                                
1. betwixt and between 
2. Richard Lanham 
3. Gordon Graham 



84 v  ،هشتمشمارة دورة سوم، نامة پژوهش فرهنگي، سال دهم  

 

جامعـه  «در چنین حالتی فرد در تضادي شدید با اظهارات اندیشمندان  .خورند پیوند می
اي با خصوصیت پیوند دادن افراد بیگانـه یـا وحـدت     جامعه اینکه راست، مبنی ب »مدنی

   .گیرد سیاسی قرار می ةبخشیدن به آنان در قالب یک حکم یا حوز
هـا اتفـاق    برقراري روابط میـان دولـت   راهالملل در دنیاي ما از  اگرچه تاکنون روابط بین

ز تمـاس و همکـاري بـه    افتاده است، اما اکنون با وجود اینترنـت، فضـایی در حـال رشـد ا    
نـاچیزي   نظـارت ها، حتی در صورت هماهنگی با یکـدیگر نیـز،    وجود آمده است که دولت

 .هـا بسـیار اسـت    دولـت  ۀپتانسـیل اینترنـت در کـاهش قـدرت و سـلط      .بر روي آن دارنـد 
، دامـن   اسـت  کـه ذاتـاً ویرانگـر    ،گرایی سیاسی گرایی اخالقی بیش از افراط اینترنت به افراط

ایـن   .اسـتفاده از اینترنـت، فروپاشـی اخالقیـات اسـت      ةگسترد ۀتوسع پیامد منطقی .زند می
اي بـراي انتشـار و ادغـام     است؛ چرا کـه وسـیله   »گرایی افراط« ۀفروپاشی به معناي منفی کلم

از ایـن رو، بـه احتمـال زیـاد ایـن       .تدریجی و خودساخته از نظامات اخالقی متنـوع اسـت  
   .اینترنت استقبال خواهند کرد ةپدید ۀوسعهاي خاص هستند که از ت گروه

نـه در   ،گرایـی اینترنـت   عـوام  .گرایی یا پوپولیسم است عوام دومین ویژگی اینترنت
هـاي   در حـال حاضـر صـالحیت    .اي عمقـی قـرار دارد   بلکه در مرتبه ،اي سطحی مرتبه

 .وجـود نـدارد  هـا   آن هـا و مشـارکت در   اطالعات در شبکه وجوي جستخاصی براي 
و کـاهش چشـمگیر    ،هاي اینترنتـی  ها و کافه ها در مدارس، دانشگاه  رایانهایش تعداد افز

توان از جمله عواملی دانسـت کـه باعـث     ورود به اینترنت و استفاده از آن را، می ۀهزین
یـک کـل،    مثابهگرایی به  جامعه نتوانند در مقابله کردن با عوام نظارتیاند نهادهاي  شده

   .دکار خاصی انجام دهن
چرا کـه ایـن    .شده است هاي افراطی موجب جذب گروه اینترنت گرایانه بودن عوام

ترین افراد نیز از  کند که در آن عوام الملل عرضه می پدیده اجتماع نوینی را در سطح بین
دهـی بـه    امکان دسترسی نامحدود به جهان اطالعات برخوردارند و مسـتقیماً در شـکل  

هاي فردي خود  کاربران اینترنت بر مبناي عالئق و گزینش .کنند نظام جهان مشارکت می
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هـاي   هیچ کدام از مـرز  درچنین اقداماتی  .شوند پیمان می با یکدیگر هم کنند و میعمل 
هاي  برخورداري از قدرت باوجودها،  دولت .شوند هاي مسلط بازرسی نمی ملی یا قدرت

   .نگرند عاجزانه به این وضعیت میبر روندهاي جاري ناتوانند و تنها  نظارتقهار، از 
هاي  کسانی با روحیه وجوي جستیابند که در  در اینترنت کاربران این فرصت را می

 .هاي طبیعی را نادیده بگیرنـد  فرایند ةکنند و تزکیه یات اصالحتأثیرمشابه خود باشند و 
پیامـد   .دشو نگاري کودکان بیشتر دیده می هاي هرزه این وضعیت در مسائلی نظیر شبکه

 ةشیو مقصود از این .منطقی چنین وضعیتی فروپاشی اخالقی و نه یگانگی اخالقی است
وجنجال، بلکه یادآوري این موضوع است که اینترنـت ابـزاري   تفکر نه راه انداختن جار

  . با امکانات جدید که باید به درك عمیقی از آن رسید
  
  ها  تهدیدها و نگرانی) و

هـاي جدیـدي را    فرهنگی جوامع، فرصت ۀر جریان توسعها د هرچند حضور رسانه
هایی را نیز در ایـن حـوزه دامـن     هاي فرهنگی پدید آورد، اما نگرانی براي پذیرش نقش

اي و با کیفیت  نوعی یکنواختی در محتواي محصوالت رسانه ها به یکی از این .زده است
وار  تـوده  ۀبا اشـاع  .شود میزدایی از افراد  گردد که سبب انفعال و فرهنگ متوسط باز می

کنندگان انبوهی مواجه خواهیم بـود کـه در اثـر قربـانی شـدن       فرهنگ و هنر با مصرف
کـارگزاري   .را  افراد فرهنگی نامیدها  آن توان نمی تجارب فرهنگی و گسترش سرگرمی

اي بر قضـاوت ارزشـی    فرهنگی یک سرگرمی نیست و با توجه به خطر باید تأکید ویژه
نگرانی دیگر به تمایل این وسایل در پرداختن بـه امـوري مربـوط     .مینه داشتدر این ز

 ةنتایج این موقعیـت تهدیدکننـد   .هاي روشنفکرانه نیاز دارد حداقل تالشبه شود که  می
به قطبی کردن مخاطبان یا مشتریان این محصوالت فرهنگـی   سواز یک  .چندگانه است

د فرهنگی با اهداف اقتصادي، سیاسی متمرکز انجامد و در سطحی دیگر بر تولید موا می
در موارد دیگـر زمـانی کـه     .طلبی و بازاریابی در آن قوت یافته است شود که منفعت می
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عمـال مالکیـت یـا قـدرت واحـد صـورت          تمرکزگرایی افراطی رسانه هاي جمعـی بـا ا
  . سازي تنوعات فرهنگی موجود در جامعه خواهیم بود پذیرد، شاهد همسان می

هاي جمعی در حـوزة فرهنـگ گـاه تـا      هاي موجود در خصوص نقش رسانه رانینگ
انـد و   هاي ضـدفرهنگی قلمـداد کـرده    هاي ارتباطی را پدیده حدي است که این فناوري

ها و آمـوزش   منظور ارتقاء سطح کیفی برنامه هاي جدي به ریزي براي مقابلۀ با آن برنامه
اي صـورت   سواد رسـانه  با نامال در مدارس سو بینندگان به ویژه براي مخاطبان کم سن

نسـبت بـه محصـوالت     اي هـاي نقادانـه   حالـت  بروزاي سبب  سوادرسانه .پذیرفته است
 تهاي دیداري ـ شنیداري شده اس آموزان به خالقیت ها و ارتقا سطح تمایل دانش رسانه

(Unesco, 1981: Chap. 3) .  
بـازار آزادي بـراي   هـا   آن رسـید کـه   اي، به نظر می هاي رسانه در آغاز ظهور فناوري

هاي دولـت   ها، دخالت باشند و دشمن اساسی این آزادي ها فرهنگوگوي  عقاید و گفت
هـاي دولـت    روشن شد که سانسور پول جایگزین دخالـت  ،به تدریج .شد محسوب می

در اختیار ها  آن ها، هاي رسانه تر شدن فناوري شده است، چرا که با پیچیده شدن و گران
جمعـی، منـافع مالکـان را      و محتواي محصوالت وسـایل ارتبـاط   ندروتمندان قرار گرفتث

این مسئله اختالف اساسی میان مالکیـت خصوصـی و فرهنـگ     .منظور خویش قرار داد
  . عمومی را در پی داشت

  : اي جدید مرهون دو تغییر است قدرت روزافزون رسانه
 گونـاگون هـاي   دیجیتال کـه بخـش   هاي انقالب فناورانه به ویژه با ظهور سیستم .1

 . سازند ارتباطات را با این زبان مشترك همگرا می

تغییر در اقتصاد سیاسی و سیاست عمومی که با ظهور همگرایی دیجیتال نیروي  .2
هـا بـه سیاسـت     اي پدید آورده است و توجه دولـت  هاي رسانه جدیدي را براي کمپانی

ها را تقویت کرده است تا جایی کـه   انهسازي در اقتصاد، الگوي تمرکز در رس خصوصی
 . (Murdoc, 1994: 3)ي جدید مغولی تعبیر شده است امپراتوراز آن به 
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هایی را در خصوص تنوع فرهنگی مورد انتظـار در   ي جدید، محدودیتامپراتوراین 
سـازي را نیـز    و تعدد را به جاي تنوع نشانده است و روند جهـانی  دارد در پیها  رسانه
حمیل کرده است و براي مقابله با این تهدید، باید در خصـوص تقویـت حقـوق    بدان ت

اقداماتی صـورت  ها  آن تولیدکنندگان فرهنگی و نیز حقوق مخاطبان براي پاسخگویی به
   .پذیرد

هاي اقتصادي  در زمینه .هاست کنیم که مملو از نابرابري امروزه در جهانی زندگی می
ایـن   .ند غربـی و سـایر کشـورها کـامالً مشـهود اسـت      این نابرابري میان جوامع ثروتم

ها به حوزة ارتباطات و فرهنگ نیز تسري پیدا کرده است و آمارهاي موجود در  نابرابري
 ي آشـکار و روزافـزون اسـت   ها تفاوتنشانگر این ها  آن ها و تولیدات خصوص رسانه

(Golding,1994). ــ   وسعۀ فرهنگیهاي ت ارزیابی وضع موجود، نقشی اساسی در برنامه
پـذیر   سـنجش هـاي   ارتباطی دارد که به سبب نامشخص بودن عادات تفکـر و شـاخص  

بهتر است بر پایۀ مختصات فرهنگی جامعه، به تبیین  .اي نیست شناختی کار ساده  جامعه
فرهنگی مبادرت کـرد و پـس از تعیـین     ۀمدت در توسع هدف میان ۀاهداف غایی و ارائ

تصـمیم  ها  آن جرايهاي فرهنگی در روش ا لویت اقدامغایی در خصوص او هاي هدف
   .گرفت

هاي فرهنگی مورد توجـه قـرار    در سیاستگذاريباید در این زمینه موضوعات مهمی 
توسعۀ صنعتی و فناوري، انحطاط محیط طبیعـی، امکـان جـایگزینی رشـد      ةآیند: گیرند

، بحـران در  اقتصادي و کمی صرف بـا تعـالی کیفـی و معنـوي اسـتانداردهاي زنـدگی      
هاي آموزشی، ظلم و تبعیض در ارتباطات جمعی و کیفیـت پـایین محصـوالت     سیستم
  .فرهنگی

  
  فضاي مجازي معنوي 

، هـا  رسـانه  آزمایشـگاه کتاب  ةنخورده و نویسند جهان دست ۀاستوارت برند، طراح نظری
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رهنگ و ضـدف   انهفناورجبر  ۀمستحکمی میان پیشگامان نظری ۀبر این باور است که رابط
   .(Murdoc, 1994: 6) قرن شانزدهم وجود دارد

ویـژه   وافر به موضوعات معنوي به ۀهاي ضدفرهنگ سه دهه قبل، عالق لفهؤیکی از م
هـاي   در حال حاضـر تعـداد زیـادي از گـروه     .بودها  آن ادیان غیرغربی و اعمال و آیین

ینترنـت و فضـاي   ، از ا60 ۀمذهبی هستند که با وجود بازگشت به پیروي از عقاید دهـ 
   .برند مجازي براي گسترش عقاید و افکار خود بهره می

هـایی چـون مسـیحیان افراطـی، یهودیـان و       همچنین پیروان مذاهب سنتی و گـروه 
در ایـن راه، کلیسـاي کاتولیـک رم و امـاکن      .کننـد  میاستفاده اینترنت  ۀشبکمسلمانان 

ۀ در میان پیـروان آیـین بـودا جامعـ     .ترند رشدي از سایر ادیان فعال روبه به طوربودایی 
با این حال اغلـب مکاتـب و مراکـز سـنتی از      .ها وجود دارد سانگ ناممجازي فعال با 

   .برند هاي خود بهره می ابزاري کمکی در کنار سایر فعالیت چوناینترنت 
جذب بیشتر مردم براي حضـور در   براي، کلیساي ملی استرالیا 2001در اوایل سال 

افل مذهبی، از ابزار نوظهوري به نام اینترنت بهره برد و افرادي که روزهاي مراکز و مح
توانستند ساعاتی از اینترنـت رایگـان    رفتند، می یکشنبه براي شرکت در مراسم کلیسا می

چندي بعد مهندسان و طراحان اینترنتی درکلیسـاهاي پروتسـتان آمریکـا،     .استفاده کنند
توانسـتند بـا    مـی به شکل همزمان کردند که در آن افراد  هایی اقدام به راه اندازي سایت

بدون آنکه نیاز به طی کردن مسافت و حضـور در کلیسـا را داشـته     ،استفاده از اینترنت
   .در دعاهاي روز یکشنبه کلیسا شرکت کنند ،باشند

کـه   گرفـت هـا و کشیشـانی قـرار     له در موارد بسیاري مورد انتقـاد اسـقف  ئاین مس
رویتر با چاپ گزارش مفصـلی در   .نت مردم را از کلیساها دور کرده استمعتقدند اینتر

مریکـایی، یـک نفـر بـراي     آ ةکنند مراجعه 4اعالم کرد که از هر  2001دسامبر  28تاریخ 
درصـد   69شده که  در این گزارش همچنان ذکر .کند مقاصد دینی به اینترنت رجوع می

هستند و  گوناگونادیان  ةینی و تحقیق دربارصدد یافتن منابع مطالعاتی داز این افراد در
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هاي آن  متون مقدس دینی و شرکت در اعمال و نیایش وجوي جستدرصد در  21تنها 
   .کنند ها مراجعه می هستند و مابقی نیز براي امور متفرقه به این سایت

در گزارش دیگري که اواخر همان سال مرکز مطالعاتی و تحقیقـاتی پیواینترنـت بـه    
  کنندگان امور مذهبی دو تا سه میلیون نفـر در سـال تخمـین    د، شمار مراجعهانرسچاپ 

   .زده شد
اي جدیـد و بـه    توان گفت، یک مکان مذهبی اینترنتی، جامعه در این جاست که می

عبارتی خلق سرزمینی جدید براي بشر عصر حاضر است چرا که او در چنـین مکـانی،   
هـاي روزانـه، خوانـدن کتـاب      عبـادت  .دهد م میکارهاي جامعه دینی خود را انجا همۀ

وگو و تسکین و حتی ثبت اعترافـات گناهکـاران در    مقدس، حضور کشیش براي گفت
   .الکترونیکی تحقق یافته است ۀاین جامع

 Giveنـام ، با انتشار کتابی بـا  ان و مؤلفان گروه تحقیقاتی بارنااز محقق ،براندا براشر

Me that Online Religion،  جوامع دینـی در   ۀناپذیر توسع تأکید بر ضرورت اجتناببا
سایت دینی روي فضـاي مجـازي اینترنـت     اینترنت، خبر داد که بیش از نیم میلیون وب

   .فعال است که این تعداد هر روز رو به افزایش است
ویژه بودیسـم و   هاي دیگري از مسیحیت و همچنین ادیان دیگر به له به فرقهئاین مس
   .اند اندازي چنین مراکزي کرده نیز اقدام به راهها  آن ت کرده واسالم سرای

اکنون در جهان مسیحیت، کلیساهاي مجازي وجود دارد که به شکلی گسـترده و بـا   
ي یک کلیساي واقعی را دارند، بلکه فعالیـت و  ها ویژگیمراجعان بسیار، نه تنها تمامی 

  . از تنوع بیشتري برخوردار استها  آن خدمات ۀئارا
کننـد،   هـا بـا مـراجعین چـت مـی      هایی کـه سـاعت   روزي به کشیش دسترسی شبانه

ها و مقـاالت و   ، استفاده از کتابخانهتوان شنید در هر ساعتی میهاي مذهبی که  موسیقی
جمعی و خواندن کتاب  تحقیقات آکادمیک و علمی و همچنین شرکت در دعاهاي دسته

   .هبی اینترنتی استمراکز مذ اینترین امور  مقدس از متداول
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گیري از مراکز مذهبی اینترنتی با آن  ترین مشکلی که بشر عصر حاضر در بهره بزرگ
هاي گونـاگون   ي متفاوت و ملیتها فرهنگو  ها زبانمواجه است، تماس افراد بسیار با 

قدند اینترنـت عامـل   گرایانی است که همچنان معت مشکل دیگر انتقاد شدید سنت .است
   .با مراکز حقیقی مذهبی استها  آن ۀمن و معتقد و قطع رابطؤد مجدایی افرا

لسی در پاسخ به این انتقادات می گوید ما باید تصمیم بگیریم یا رابطه را براي  کن ک
همیشه قطع کنیم و هر روز شاهد کاهش مؤمنان باشیم یا بپذیریم که این رابطـه وجـود   

   .داشته باشد حتی به شکل مجازي
  

   گیري نتیجه
معنویت و مذهب بشري را بـا خـود همـراه     ۀفضاي مجازي چالش بزرگی در عرص

   .آورده است
اعمال معنوي، رشد شخصیت و بعد معنوي بشر  اجرايترین اهداف  یکی از اساسی

بتواند با تکیه بر طبیعت و ذات انسانی و باالخره عالم هستی بر  راهبوده است تا از این 
   .ر دنیا غلبه کنداحساس تنهایی و پوچی خود د

از خـود نشـان     فنـاوري اي نسـبت بـه    نگرانـه  هاي مذهبی، دیدگاه کل برخی از آیین
ـ  فناوريدر چنین حالتی، پیوند انسان با  .دهند می بخشـی از یـک امـر خطیـر      مثابـه   ه، ب

   .شود در نظر گرفته می ،عرفانی نهفته در بطن عالم هستی
اي از  بینانـه و بدبینانـه   که با تعابیر خوش در چنین حالتی همواره مشکل خواهد بود

 ينظـر  چرا که در هر حال بـا نقطـه   .رو باشیم هو اثرات آن در معنویت بشر روب  فناوري
هاي  در دیگر جنبه فناورانههاي  شویم که پیشرفت رو می هنظرات روب تر از سایر نقطه قوي

از طـرف   .از آن اسـت  یابد که معنویت و مذهب تنها بخشـی  زندگی بشر نیز توسعه می
دیگر با این باور مواجهیم که براي نجات جسم و جـان بشـر گرفتـار در جهـان پـر از      

شر به شـکل اعمـال و عبـادات    کننده نیاز معنوي ب مینأت ةاسترس امروز باید عامل عمد
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ممکن است کـه شـکل    ،به عبارت دیگر .و به کمک گرفته شود ودشبازسازي تر فراگیر
روزي در ساختار خود شکل جدیـدي از پـرداختن بـه آداب و اعمـال     ام  فناوريجدید 

  . نیست ممکنبقا برایش  ۀمذهبی را لحاظ کرده باشد که بدون آن امکان ادام
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